De Nieuwsbrief is een uitgave van de Raad van Kerken Delft en wordt verspreid onder relaties van de Raad. Postadres Raad van Kerken Delft: Hopstraat 27, 2611 TA Delft. De
Nieuwsbrief bevat een selectie van de dagelijkse kerkelijke berichten uit Delft e.o. van www.raadvankerkendelft . De berichten in deze Nieuwsbrief zijn ingekort; door te klikken op
blauwe of rode tekst komt men op deze site terecht, met het volledige bericht. Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden; de digitale Nieuwsbrief wordt dan ongeveer een keer
per week gratis toegezonden. Kopij is van harte welkom. Berichten, tips, vragen aan de redactie sturen naar nieuwsbrief@kerkendelft.nl . Voor contact met het bestuur van de Raad van
Kerken Delft, aan- of afmeldingen voor de Nieuwsbrief en adreswijzigingen, stuur bericht aan postadres of zend een mail aan info@kerkendelft.nl .

Emeritaat ds. Den Breejen
Zoals algemeen bekend is onze predikant, ds. den Breejen, met emeritaat gegaan. Zijn afscheidsdienst vond plaats op zondag 2 juni.

Nieuw kerkkoor in Delft
In Delft start een nieuw koor dat verbonden is aan de Oud-Katholieke parochie aan het Bagijnhof te
Delft. Alle stemgroepen zijn welkom (sopraan, alt, tenor of bas). U hoeft geen zangervaring te hebben om lid te worden van dit koor. Er wordt wekelijks gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot
22.00 uur. De repetities starten met ingang van dinsdag 4 juni a.s., Bagijnhof 21 te Delft, 20.00
uur.Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Robin Voorn (robinvoorn@gmail.com).

Ontbijtshow Delft voor vrouwen
De tafel van één Ontbijtshow is een ontspannen ochtend vol inspiratie voor alle vrouwen in Delft. Er
is veel te beleven en te doen: een talkshow onder leiding van Anousha Nzume, beauty, interviews
met bijzondere vrouwen en nog veel meer. Je bent van harte welkom in Wijkcentrum De Vleugel!
Toegang: GRATIS, woensdag 5 juni van 9.00 – 12.30 uur, Aart van der Leeuwlaan 4

Het verhaal achter de beelden van heiligen in de Bonifatiuskerk (Rijswijk)
De Bonifatiuskerk herbergt beelden en afbeeldingen van bekende en minder bekende heiligen. Weten we eigenlijk wel welke heiligen we in huis hebben? Is bijvoorbeeld het beeld dat wij aan onze
patroonheilige toeschrijven echt wel Bonifatius? En de geschilderde heiligen boven de banken in het
middenschip: welk verhaal vertellen zij? Het verhaal achter de beelden en afbeeldingen in de Bonifatiuskerk. Pater Dries van den Akker S.J. geeft op 5 juni om 16:00 uur tekst en uitleg.

4e uitdeelpunt Voedselbank van start
Zoals al eerder op deze website gemeld krijgt de Voedselbank Delft er een uitgiftepunt bij. Vanaf
donderdag 6 juni heeft de Voedselbank Delft wordt gestart met het uitdelen van voedselpakketten
in de Vierhovenkerk aan de Obrechtstraat 50 in Delft. Vanaf deze datum zijn cliënten van de Voedselbank uit deze buurt van harte welkom om daar hun voedselpakket op te halen op donderdagen
tussen 14.45 uur en 16.00 uur.

Boekpresentatie ‘Overvloed en overgave’
Op vrijdag 7 juni 2013, wordt van 14:00 – 17:00 in het Catharijneconvent te Utrecht de boekpresentatie gehouden van het boek ‘Overvloed en overgave’, geschreven door dr. Arjan Plaisier, scriba
van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het christelijk geloof is vaak verbleekt tot een ‘waarde’ of verhard tot een ‘van kaft tot kaft’-pakket.
Voor dr. Arjan Plaisier is het geloof echter een bruisende overvloed, een overstroming van licht en
waarheid. Dit beschrijft hij in zijn boek ‘Overvloed en overgave’ dat op vrijdag 7 juni verschijnt.

Taxatiemiddag van oude boeken, bijbels en ansichtkaarten in DOK.
Vrijdag 7 juni van 13.00 – 17.00 uur opent de stadsbibliotheek DOK, Vesteplein 100 in Delft haar
deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften, kloosterboeken en of oude bijbels voor het publiek op hun waarde
schatten.
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Gratis toegang voor iedereen die Peter heet
De Hermitage Amsterdam viert in juni 2013 drie dagen lang de geboortedag van Peter de Grote. Hij
werd geboren op 9 juni 1672. Tijdens het driedaagse programma heeft iedereen die Peter heet, op
vertoon van een identiteitsbewijs, gratis toegang tot de tentoonstelling Peter de Grote, een bevlogen tsaar. De viering vindt plaats op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juni in de Hermitage.

Orgelconcert in Maria van Jessekerk
De Maria van Jessekerk biedt in 2013 opnieuw een serie orgelconcerten. De concerten zijn op zondagmiddag, telkens vanaf 15.00 uur. Toegang is gratis, met een deurcollecte na afloop. 9 juni | Orgelconcert met Frans romantisch repertoire | Organist Theo Jellema (Grote kerk, Leeuwarden).

Salon: Met stomheid geslagen
Een gesprek over bezieling in onze tijd
De Salon 2013 komt er aan! Woensdag 12 juni 2013, vanaf 19:30 uur, bruist Voorstraat 60 weer van de activiteit. Zoals altijd is het thema serieus, maar de aanpak en
uitwerking ook lichtvoetig.
De Salon is een jaarlijks terugkerend avondvullend programma, aangeboden door de
KennisMakerij in samenwerking met de Oecumenische Gemeenschap Delft MoTiv-OGD.

Bingomiddag Ouderen
De bingomiddag is deze keer op donderdag 13 juni van 14.00-16.30 uur in de Tuinzaal van de pastorie aan de Raamstraat.

Schrijven voor Amnesty International
De eerstvolgende Amnesty schrijfochtend is op zaterdag 15 juni 2013 in de pastorie, Raamstraat
78, van 10.00 tot 12.30 uur. Amnesty schrijfgroep, Afd. Sint Ursulaparochie.

Antilliaanse viering
Op zaterdag 15 juni is er weer een Antilliaanse viering, waarin pastor J. Bouman zal voorgaan en
het koor Praising Joyfully de zang zal ondersteunen. En u weet het: bij een ‘Antilliaanse viering’ is
iedereen welkom. Het zijn steeds hartverwarmende vieringen. Na afloop is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken en nog even te praten.

ICVG viering
De volgende ICVG-viering is op 9 juni om 15.00 uur in de Bethlehemkerk aan de Floresstraat.

Dichter Adonis bezoekt bibliotheek Den Haag
De Syrische dichter Adonis brengt een bezoek aan Den Haag. Hij is beroemd om zijn dichtstijl en politiek-kritische ideeën; hij is de bekendste
dichter in de Arabische taal, en door velen beschouwd als de belangrijkste. Ali Ahmad Sa’id, beter bekend onder de naam Adonis. Het gesprek is in het Arabisch met Nederlandse vertaling. Zondag 16 juni,
20:30 uur. Centrale Bibliotheek, Spui 86.

Delftse Ommegang
Zondag 16 juni 2013
Programma:
9.30 uur Samenkomst Hippolytuskapel, Oude Delft 118
10.00 uur Ommegang door de Delftse binnenstad
10.30 uur Eucharistieviering Maria van Jessekerk, Burgwal 20
16.00 uur Vespers met lof, Maria van Jessekerk, Burgwal 20
Voorganger: Pastor D. Verbakel, gildekapelaan
Thema: ‘Maria gelooft erin!’

Nieuwe Liedboek
Een muzikale avond over het Nieuwe Liedboek op donderdag 20 juni, van 20:00 uur tot en met
22:00 uur in de Vierhovenkerk. De leiding is in handen van ds. Jurjen G. Fennema

Wereldvluchtelingendag
De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.
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Vier het 50 jarig jubileum van de Raad van Kerken mee!
De Delftse Raad van Kerken (RvK) bestaat dit jaar vijftig jaar en viert dit in het
weekend van de kerkennacht. De RvK is een oecumenisch platform waar diverse kerken en geloofsgemeenschappen elkaar regelmatig ontmoeten. Zij
ontplooit initiatieven voor burgers van onze stad en is sterk verweven met diverse maatschappelijke en diaconale organisaties.
Kerkennacht-lied
De komende editie van de kerkennacht, die in het weekend van 21 juni wordt gehouden, krijgt een
gezamenlijk lied, dat op vele van de vijftig deelnemende plaatsen zal worden gezongen of gespeeld.
Het nummer is geschreven door de predikant Coen Wessel uit Hoofddorp. Het lied leent zich daar
goed voor, omdat de eenheid van de kerken wordt bezongen.

Bulletin landelijke Kerkennacht
Aantal deelnemers Kerkennacht verdubbeld. Meer dan 50 deelnemende plaatsen! Daarom een dubbeldik nummer van het Kerkennacht Bulletin. Lees hier het Bulletin Kerkennacht 2013 NL nr 6 mei.

VicieFilms Launch Event
Op zaterdag 22 juni is iedereen in Delft welkom op het ‘VicieFilms Launch Event’. VicieFilms vormt
nu bijna een jaar een succesvolle onderneming en dat willen wij graag met u vieren. De feestelijke
middag begint met de vertoning van drie producties en zal voortgezet worden met een gezellige
borrel in de foyer van het filmtheater.

Uitnodiging Hugo de Grootlezing
In de Hugo de Grootlezing van 2013 hoopt prof. dr. Micha de Winter een stap te zetten in de richting van meer gezamenlijkheid: ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, de maatschappij als
opvoeder’. De Raad stelt het bijzonder op prijs om u op vrijdag 21 juni om 20.00 uur in het gebouw
van het Apostolisch Genootschap te begroeten aan de Van Adrichemstraat 277 te Delft. De zaal is
open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder
het genot van een hapje en een drankje.

Kerkennacht 2013 in Delft
De Raad van Kerken Delft nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Kerkennacht in het weekend van 21 tot en met 23 juni a.s. Dit evenement wordt voor de tweede maal georganiseerd en
heeft nog een extra feestelijk tintje omdat de Delftse Raad haar 50-jarig bestaan viert.
De Raad is een oecumenisch platform waar vele kerken en geloofsgemeenschappen elkaar regelmatig ontmoeten. Zij ontplooit initiatieven voor burgers van onze stad en is sterk verweven met diverse maatschappelijke en diaconale organisaties. Zo vinden in het kader van de jubileumviering
naast de Kerkennacht nog andere activiteiten plaats:

Viering 50 jaar Raad van Kerken Delft
Zondagmiddag 23 juni, aanvang 14:30 uur besluit de Kerkennacht met een liturgische viering ter
ere van het vijftigjarig bestaan van de Raad van Kerken Delft. Na afloop van deze dankdienst is er
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje.

Vertoning film Spoor 015
De Raad van Kerken Delft viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. Er zal een dankdienst plaats vinden
op 23 juni in de Oude Kerk van Delft. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te
wisselen onder het genot van een hapje en een drankje en zal de door Viciefilms gemaakte film

FlashClass Innsbruck van jongerenpastoraat MoTiv
Van 29 november tot 1 december 2013 organiseert Motiv een ‘Flash Class’ in Innsbruck, Oostenrijk.
Deze derde Flash Class zal gaan over complexiteit. Is de wereld te vatten in woorden en getallen?
Of ontsnapt ze steeds weer daaraan? Er zijn mensen die beweren dat we uiteindelijk alles kunnen
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bevatten en dat we de werkelijkheid in cijfers en letters kunnen uitdrukken. Nu misschien nog niet,
maar het moment komt eraan.

Eerste Kamer laat gemeenten beslissen over koopzondag
Een meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel om gemeenten voortaan zelf
te laten bepalen of en hoe vaak de winkels op hun grondgebied op zondag open mogen. VVD, PvdA,
PVV, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren stemden voor, net als de meesten van de 11
CDA-senatoren.

Kabinet snijdt in godsdienstlessen
Openbare basisscholen krijgen geen subsidie meer voor het humanistisch vormingsonderwijs (hvo)
en godsdienstonderwijs. Minister Bussemaker van Onderwijs wil in totaal 200 miljoen euro bezuinigen op de onderwijssubsidies. Het scholierencomité LAKS en de studentenvakbond LSVb moeten
het voortaan met tien procent minder subsidie doen, meldt RTL.

Leuke uitjes met Haagse kerken
Niet op vakantie in de zomer? Thuisblijven hoeft niet. Met Zomerstek bieden Haagse kerken deze
zomer weer tientallen leuke uitjes, in en nabij Den Haag. Voor ieder wat wils: de strandventer, museumbezoeker, muziekliefhebber, kokkerelgeest, knutselaar en natuur-fan komen zeker aan hun
trekken. De meeste activiteiten zijn gratis. De organisatie van Zomerstek is in handen van Stek
(Stad en kerk).

Tweede Nationale Synode protestanten
Protestants-christelijke geloofsgemeenschappen organiseren eind oktober in de Grote Kerk in Dordrecht de tweede editie van de Nationale Synode. De eerste moderne kerkelijke vergadering was in
2010, naar het voorbeeld van de Synode van Dordrecht van 1618 – 1619. De Nationale Synode is
een voorbereiding op de herdenking van het 400-jarig bestaan van de Synode van Dordrecht in
2018.

Maquette grafkelder Nieuwe Kerk Delft
In de Nieuwe Kerk van Delft staat namelijk een prachtige maquette van de koninklijke grafkelders.
Deze maquette, van bijna drie meter lang, is gemaakt door historicus Willem Ruizendaal en geeft
een goed overzicht van de indeling van de grafkelders. Te zien is de opengewerkte vloer van het
koor en de kooromgang van de Nieuwe Kerk, met daaronder de grote toegangstrap, het voorportaal
en de twee kelders.

Avondgebed in de traditie van Taizé
Elke eerste zondag van de maand om 19.00 uur is er in de Rooms Katholiek kerk in Den Hoorn een
viering in de traditie van Taizé. (N.B. de begintijd is 19.00 uur, ook al staat op sommige sites een
andere tijd vermeld!). Met name jongeren worden uitgenodigd voor deze meditatieve viering uitgenodigd, maar ook ouderen zijn van harte welkom.

Liedboek komt online
Snel en makkelijk zoeken in de selectie van het nieuwe Liedboek, liederen selecteren en downloaden voor gebruik in liturgieboekjes en beamerpresentaties; dat is in het kort wat Liedboek Online
biedt, vanaf 15 juli 2013. >Downloads voor beamer of liturgie. Informatie: http://www.liedboek.nl/actueel/liedboek-online

Dode-Zeerollen in het Drents Museum
Het Drents Museum presenteert, in nauwe samenwerking met de Israel Antiquities Authority en het
Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, van 9 juli 2013 tot en met 5 januari 2014 een
tentoonstelling van wereldformaat: De Dode-Zeerollen. De bezoeker waant zich in de woestijn waar
de Dode- Zeerollen geschreven én gevonden zijn. Daarna reist de tentoonstelling door naar het
Schlossmuseum in Linz (Oostenrijk).

Opheffing Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN)
Op 1 juli 2012 heeft de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) na 35 jaar haar activiteiten om bedrijfseconomische redenen beëindigd. Het Ministerie van OCW heeft op Prinsjesdag 2012
voor de cultuurperiode 2013-2016 bij het Museum Catharijneconvent (MCC) de taken op het gebied
van het inventariseren, waarderen en selecteren van het erfgoed in kerken en kloosters neergelegd.
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Nieuwsbrief Voedselbank Delft verschenen
Er is weer een nieuwsbrief vol informatie over het wel en wee van de Voedselbank verschenen. Klik
hier om te lezen: nieuwsbrief mei 2013.
Het aantal cliënten maakt een onstuimige groei door en daaraan gekoppeld hebben we te maken
met een toename van het aantal te verstrekken voedselpakketten. Om deze reden wordt de huidige uitvalsbasis – het gebouw van de Immanuëlparochie aan de Schoemakerstraat 1 – te beperkt
als inzamel- en distributiepunt.

Repair Café Delft
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of
met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! De komende maanden
zijn in Delft Repair Cafés gepland op: Zaterdag 6 juli 2013, Science Center, Mijnbouwstraat 120,
11.00 – 15.00 uur

Themaviering Sacramentskerk
Zondag 30 juni zal er weer een themaviering zijn, waarin Pater Dries van den Akker s.j. voorgaat
en het koor Voice of Praise zal zingen onder leiding van Hanneke van Adrichem. Na afloop van de
viering is er gelegenheid om wat over de viering en het thema na te praten onder het genot van
een kopje koffie of thee. Ook zal er verkoop zijn van Fair Trade artikelen uit de Wereldwinkel.
Aanvang 10.00 uur in de Sacramentskerk.

Een handicap en toch op vakantie!
Kent u mensen die vanwege een handicap niet op vakantie gaan, maar dit wel zouden willen? Stichting SIV (‘Spraakmakend In Vakanties’) heeft als doelstelling om inwoners uit Delft, Den Haag en
omstreken met een (ernstige) functionele beperking in staat te stellen om voor een betaalbaar bedrag te genieten van een vakantie op een mooie plek aan land, of op een speciaal ingericht schip.

Parochiedag St. Ursula
Op de eerste zondag van juli viert de R.K. parochie in Delft parochiedag.
We komen allemaal samen in één kerkgebouw, dit jaar is de Adelbertkerk aan de beurt. We komen
om 10.30 uur samen om elkaar te ontmoeten, met elkaar te bidden, elkaar te inspireren en in
dankbaarheid het werkjaar af te sluiten en het vakantieseizoen in te gaan. Na de viering worden er
door parochianen workshops georganiseerd.

Dr. Plaisier: CGK, GKV en NGK moeten samengaan met PKN
De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de
Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) moeten samen met de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) één kerkverband gaan vormen. Die oproep deed dr. A. J. Plaisier, scriba van de Protestantse
Kerk, vrijdag in het Christelijk Weekblad (nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland).

Expositie in Jessehof
Van 12 mei t/m 13 juli sieren tekeningen en schilderijen van de hand van Eveline Smit de muren
van de Jessehof (Burgwal 50, 2613 CJ Delft). Alleszins de moeite om de kunstwerken te bekijken
die een indruk geven van de creativiteit en warmte voor de medemens die Eveline schenkt door
haar werk maar ook aan de mensen om haar heen.

Oproep voor gastvrouwen/heren voor de voedselbank Adelbertkerk
Vanaf 2006 huisvest de Adelbertkerk met veel plezier de voedselbank. Vrijwilligers van de voedselbank zorgen voor het uitdelen van pakketten en de advisering; vrijwilligers van de kerk zorgen voor
een kop koffie, een vriendelijke blik, een praatje. Helaas, het aantal vrijwilligers is momenteel
te krap om ervoor te kunnen zorgen dat er iedere week twee zijn om de rol van gastheer/vrouw te
vervullen. Vandaar deze oproep. Er wordt gezocht naar uitbreiding van het aantal gastheren/vrouwen. U bent eens in de vijf/zes weken aan de beurt.

Vakantiebijbelweek
De eerstvolgende VBW is van 23-25 juli (Binnenstad-Vrijenban), van 10 -12 uur (donderdag tot 13
uur). Vrijwilligers kunnen zich voor 1 of meer dagen aanmelden bij Annet Verhoeks, 015-2510917,
pverhoeks@online.nl.
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